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=  Conflict of interest



„… Exemplární příklad toho, jak se 
vize člověka, který má vynikající 
organizační schopnosti a 
neutuchající energii realizovat 
kreativní myšlenky, změní ve 
fenomén, který nemá v ČR a na 
Slovensku obdoby …“

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



• Výukový portál akutní medicíny

• Grant FRVŠ 421/2007 F3d
• Řešitelé grantu

• MUDr. Petr Štourač
• MUDr. Roman Štoudek
• Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
• prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

• Spolupráce KARIM + IBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny, FN Brno
Institut biostatistiky a analýz, LF MU

… a na začátku byl nápad

IBA (Institut biostatistiky a analýz)

Daniel Schwarz
Radim Šustr
Ivo Šnábl
Martin Komenda



Redesign 2008



Redesign 2011



Redesign 2015 



Redesign 2022



„…zdroj kvalitních výukových 
pomůcek, jejichž formát, kvalita a 
množství nemá konkurenci – troufám si 
říci, že v celosvětovém měřítku. …. 
radost z dobře odvedené práce, (…) 
kdy jsme v přátelském týmu původních 
tvůrců spojili originální myšlenku 
interaktivních výukových algoritmů 
právě s tímto portálem ….dobrý pocit z 
toho, že AKUTNĚ.CZ přetrvává, 
rozrůstá se a hlavně stále baví 
studenty!
. … „

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



Interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ

Interaktivní počítačová simulace 
skutečné klinické situace
• Soubor více 150 volně dostupných VP
• Napínavě podaný standardní klinický 

problém (často na základě reálné 
kazuistiky)

• Vytvořené týmem autorů: lékař + 
studenti LF

• Autorské multimediální materiály
• Recenzované specialistou v daném 

oboru
• Doplněné o použité zdroje a externí 

odkazy



Jak se tvoří?

Název uzlu

Popis klinické situace

Různé možnosti 
ve variabilním 

pořadí
Multimediální 
materiál:
obrázek nebo video

Výsledky vyšetření

Laboratorní 
odběry

Vitální funkce



Verze 2007

• „Akutní astma“ 
• „Management neočekávané obtížné intubace“



Verze 2009



Verze 2015



Harmonogram tvorby algoritmu
Výběr tématu + 
vytvoření týmů Vytvoření kostry 

příběhu, definování 
výukových cílů a 
klíčových bodů

Samostudium

CZ verze textu, 
vč. monitoru a lab. hodnot

Prezentace hotové 
CZ verze 
3.12.2022

Setkání se 
školitelem

EN verze textu Multimediální 
materiály

Interní oponentura 
v rámci skupiny 
3 algoritmů

Revize podle připomínek
Externí 
oponentura

Revize + recenze
ZVEŘEJNĚNÍ 
1. 6. 2023

DOKONČENÍ
3. 4. 2023



Soutěž o ALGORITMUS roku



… Považuji jej za ukázku toho, že 
internetová platforma může dosáhnout 
vysokých informačních a edukačních 
kvalit, což ji v mých očích řadí na 
úroveň zahraničních blogů typu Life In 
The Fast Line nebo EMCrit.  …  
AKUTNĚ.CZ patří k "must follow" 
zejména všech studentů a mladých 
lékařů se zájmem o akutní medicínu…

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



Reportáže z akcí po celém světě



Monitoring článků



Akutní středy



„Motivace studentů k dobrovolné 
studentské či vědecké práci, která, 
když nese výsledky, může spoustě 
lidem změnit život. Mně portál 
AKUTNĚ.CZ život změnil.“

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

„ a pak lidé. (…) Konkrétní osobnosti 
tvořící místo, kde když chceš, můžeš. 
Lidé, kteří ochotně pomůžou a 
nabídnou k dosažení cíle i všechny 
dostupné prostředky.“

MUDr. Eliška Kuchařová

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



Cesta studenta portálem

ČSARIM kongres 2010, Zlín



Kurz urgentní medicíny



Soutěž Rallye Rejvíz – podpora NF



….. Konference vždy překvapí vysokou 
účastí. Zájem účastníků je zcela 
mimořádný a vytváří jedinečnou 
atmosféru tohoto setkání. Akce sama 
vyrostla "odspodu", je cílená na mladší 
generaci pracovníků a jejich zájem je -
věřím - nejlepším vysvědčením pro 
neúnavné organizátory. ..

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., 

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



I. konference AKUTNĚ.CZ - 2009



Konference AKUTNĚ.CZ 2010 - nyní



Workshopy konference AKUTNĚ.CZ



Místo setkání …



„…kromě spolupráce se studenty také
motivaci k osobnímu i profesnímu 
růstu, inspiraci v podobě nových 
způsobů uchopení výuky medicíny, 
spojenectví skupiny přátel, které 
společná práce stmeluje i přes všechny 
překážky a taky v neposlední řadě i 
spoustu nezapomenutelných zážitků 
plných legrace a smíchu, kávy, 
tataráku, čundrování, nočních služeb, 
pingpongu, grilování a rozhovorů, díky 
kterým jsem se toho tolik naučila.“

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

CO PRO MĚ ZNAMENÁ                
?



… sejdeme se na 
AKUTNĚ.CZ …

25. listopad 2023
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